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 "لليوم الثاني على التوالي: استهداف أحياء مخيّم درعا بنيران األسلحة الرشاشة"

 يلداعائلة من غرب اليرموك إلى  26داعش يسمح بعبور  •

 مجهولون يختطفون الجئ فلسطيني من أبناء بلدة المزيريب •

 توزيع سلل غذائية على العائالت الفلسطينية جنوب سورية •

 نائب المدير العام لألونروا يزور مخيم السبينة بريف دمشق •



 

 آخر التطورات

حارات مخيم درعا لليوم الثاني على التوالي قام جيش النظام السوري، يوم أمس، باستهداف أحياء و 
لالجئين الفلسطينيين جنوب سورية بنيران األسلحة الرشاشة، ورصاص القناص، مما أدى إلى 
انتشار حالة من التوتر بين المدنيين المتبقين في المخيم، فيما لم ُيسجل وقوع إصابات بين المدنيين 

 بحسب ما أفاد به مراسل مجموعة العمل.

بة يعاني منها سكان المخيم، حيث يستمر انقطاع الماء والكهرباء يأتي ذلك وسط أزمات معيشية مرك
عن المخيم بشكل كامل، باإلضافة إلى نقص حاد بالخدمات الطبية، باإلضافة إلى توقف جميع 

 خدمات وكالة األونروا بحجة توتر األوضاع األمنية في المنطقة.

 
عائلة محاصرة في منطقة غرب اليرموك إلى  26وعلى صعيد آخر، سمح تنظيم داعش بعبور 

سن وبعض الشباب، حيث استقبلتهم هيئة  وكبارمنطقة يلدا، من بين تلك العائالت نساء وأطفال 
في مقرها الكائن في بلدة يلدا، وقدمت العالج والدواء للمرضى  والتنميةفلسطينيي سورية لإلغاثة 

 كما اقامت لهم قبل عودتهم إلى مخيم اليرموك المحاصر مأدبة غداء. ،منهم

من جهة أخرى وزعت مؤسسة جفرا طرود غذائية على جميع العائالت التي تعاني من أوضاع 
 12معيشية قاسية نتيجة إغالق المعارضة السورية للمعبر الفاصل بين اليرموك ويلدا منذ أكثر من 

 لقصف التي طالت المدنيين أثناء مرورهم منه.يومًا بسبب حاالت القنص وا



 

عامًا( من  40وفي موضوع مختلف، قام مجهولون باختطاف الالجئ الفلسطيني "منهل حمايده" )
أبناء بلدة المزيريب في درعا جنوب سورية، وقال مراسل مجموعة العمل، إن الحمايدة اختطف 

أشخاص كانوا يستقلون سيارة لم يتسن على طريق المزيريب تل شهاب يوم أمس االثنين من قبل 
معرفة مواصفاتها، مشيرًا إلى أنه لم تصل أي أنباء أو معلومات عنه حتى اللحظة، مما يرفع 

 شخصًا. 59حصيلة عدد الالجئين الفلسطينيين المختطفين منذ بداية الحرب في سورية إلى 

لالجئين الفلسطينيين )األونروا( أما في ريف دمشق، زار نائب المدير العام لوكالة غوث وتشغيل ا
أول أمس منطقة سبينة ومخّيمها، حيث أطلع على الواقع المعيشي لالجئين الفلسطينيين الذين 
عادوا مؤخرًا إلى منازلهم والصعوبات التي يوجهونها، كما تفقد خالل زيارته المنشآت التعليمية 

 لمياه والخزان الرئيسي المغذي للمخّيم.والمركز الصحي ومركز التنمية التابعة للوكالة، وآبار ا

في ختام الزيارة وعد نائب المدير العام لألونروا األهالي بنقل معاناتهم إلى الجهات العليا في وكالة 
 الغوث الدولية، وتقديم كافة أشكال الدعم من أجل مساعدتهم ضمن اإلمكانيات المتاحة للوكالة. 

 
في بلدة السبينة طالبها يوم  - والصالحيةصفورية  -في غضون ذلك استقبلت مدارس األونروا 

بعد إغالق زاد على األربع سنوات، في حين دعت وكالة "األونروا" أولياء  2017-10-15األحد 
أمور طالب مدارس سبينة التابعة للوكالة بمراجعة إدارة المدارس ألخذ موافقة لنقل أطفالهم إلى 

 مدارس سبينة.

 



 

 لجان عمل أهلي

سلة غذائية على عدد من العائالت الفلسطينية  160وزعت هيئة فلسطينيي سورية لإلغاثة والتنمية 
في مدينة درعا جنوب سورية، شمل التوزيع العائالت النازحة من مخيم درعا إلى بلدة المزيريب، 

 يب.ومخيم جلين والمزيرعة، والمقيمة في معسكر زيزون والمزير 

يذكر أن الالجئين الفلسطينيين في درعا يعانون من أوضاع معيشية غاية بالسوء، بسبب القصف 
العنيف والمتكرر الذي تتعرض له المنطقة، مما تسبب بدمار كبير في البنى التحتية إضافة النقطاع 

 الماء والكهرباء وتوقف الخدمات الطبية.

 
 2017أكتوبر  -تشرين األول  31فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 

( حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين تمكنت مجموعة العمل من توثيقهم بينهم 3605) •
 ( امرأة.462)

( 105( معتقاًل فلسطينيًا في أفرع األمن والمخابرات التابعة للنظام السوري بينهم )1640) •
 امرأة.

ة العامة على مخّيم اليرموك القياد –حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية  •
 ( على التوالي.1567يدخل يومه )

( الجئ والجئة فلسطينية قضوا نتيجة نقص التغذية والرعاية الطبية بسبب الحصار 200) •
 غالبيتهم في مخّيم اليرموك.



 

( يومًا وعن مخّيم اليرموك منذ 1304انقطاع المياه عن مخّيم درعا مستمر منذ أكثر ) •
 ( يومًا.1144)

( أيام، والمخّيم 1640الي مخّيم حندرات في حلب ممنوعون من العودة إلى منازلهم منذ )أه •
 ( يومًا.391يخضع لسيطرة الجيش النظامي منذ أكثر من )

، في حين 2016( ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى نهاية 85حوالي ) •
( ألف، 17لف، وفي األردن )( أ31يقدر عدد الالجئين الفلسطينيين في لبنان بحوالي )

 ( آالف، وفي غزة ألف فلسطينيي سوري.8( آالف، وفي تركيا )6وفي مصر )


